
Z życia Polaków w Ameryce. 
WRAŻENIA Z PODRÓŻY PO 

POLSKICH OSADACH W 

STANACH ZJEDNOCZO- 
NYCH. 

Dla "Dziennika Chicagoskiego" 
spisał 

Ignacy Kowalski. 

(Ciąg dalszy.) 
Załatwiwszy z gościnnym księ- 

dzem interes, pożegnałem go i 

wśród zawiei śnieżnej udałem się 
do 

Duąuesne 
Mieścina to wprawdzie mała, 

fabryczna, otoczona górami, ale 

choćby i była wielką, nikomu nie 

przyszłoby trudno odszukać pol- 
skiego kościoła. Stoi bowiem na 

najwyższej górze w okolicy i wraz 

z małym domkiem, służącym 
księdzu za plebanię, robi wraże- 

nie jakiejś pustelniczej zagrody. 
Idąc bowiem pod górę, należało- 

by zabrać ze sobą dobry posiłek, 
schodząc zaś z niej, trzeba być 
zupełnie trzeźwym, bo inaczej 
można zjechać na karku i stoczyć 
się do brudnej kałuży. 

Z "konieczności" musiałam być 
u ks. And. Dziadkowca, więc nie 

zważając na oczekujące mnie tru- 

dy wspinania się pod górę, ru- 

szyłem z miejsca, lecz w połowie 
drogi musiałem zawezwać pomo- 
cy przechodzącego mimo wyrost- 
ka, aby mi poniósł kuferek. Zmę- 
czony i spocony wszedłem do ks. 

D., który, litując się nademną, 
pokrzepił mnie czem mógł. W o- 

koło kościoła nie widać żadnego 
zabudowania; Polacy mieszkają 
daleko od kościoła, a jest ich 

wszystkich zaledwie 43 rodzin, 

przeważnie bicdnych. Szkoły nie 

ma wcale. W lecie ■dokucza idą. 
cym do kościoła słońce; zimą zaś 
mróz i zasypane śniegiem stare 

schody, to t.eż bardzo często tyl- 
ko iksiądz i ministrant stanowią 
«.ate pobożne zgromadzenie na 

mszy św. Polacy szukają po czy- 
ści pociechy duchownej u księży 
ajryskich, o co ci podobno wcale 

się nie gniewają.. Ksiądz polski 
chcąc zajść do ciężko chorego na 

czas, powinien wyruszyć dzień 

przedtem, bo inaczej wymknie 
mu się duszyczka na drugi świat 
bez polskiej terminatki... Polacy 
zarabiają mało i wynaradawiają 
swoje dzieci, uczęszczające do 

szkoły publicznej, bo w takich 
warunkach i przy tak małej licz- 
bie rodzin o założeniu szkoły 
polskiej ani myśleć nie można. 
Finansowe położenie już i tak 

biednej parafii pogorszył znacz- 

nie pożar, który zniszczył skrom- 

ną z wielkim trudem i mozołem 
nowo wybudowaną plebanią na 

dwa dni przed wprowadzeniem 
się do niej księdza. 

Wypoczęty i posilony uścisną- 
łem zasłużonemu kapłanowi rękę 
i wyjechałem do 

Donory. 
Do pociągu miałem czas, więc 

usiadłszy w oknie poczekalni, 
przyglądałem się miastu i ze 

współczuciem myślałem o tych 
kapłanach, którzy, poświęciwszy 
się służbie Bożej, mimo biedy i 

trudów, gorliwie pracują w winni- 
cy Pańskiej. 

Z zadumania zbudził mnie 
świst piszczałki i dzwonka loko- 

motywy mego pociągu. Zabieram 

więc moje manatki i jadę do Do- 

nory. 
Miasteczko to liczy dziś przeczło 

5000 mieszkańców a liczy dopie- 
ro pięć lat wieku. Budynki ładne, 
nawet wspaniałe gmachy zdobią 
główne jego czyste ulice, fabryk 
i kopalni dużo, zarobki dobre. Po- 

lacy wystawili sobie tuż przy 

głównej ulicy śliczny murowany 
kościół na małej górze. Wykoń- 
czeniem kościoła zajmuje się o- 

becnie Wny ks. W. Odziemczew- 
ski, gorliwy kapłan i szczery 
przyjaciel ofiarnych, religijnych i 

pracowitych Polaków, liczących 
150 rodzin. Amerykanie i Niemcy 
wyrażają się o tutejszej kolonii 

polskiej pochlebnie, bo też, jak o 

tcm sam się przekonałem, Polacy 
nie wyprawiają żadnych burd. 

Jeżeli ten lub ów się zapomni, to 

rozsądnierjsi przyprowadzają ich 
do rozumu, a kilka samoęas cho- 

difcych wykolejonyćhjednoatek 

nie wchodzi w rachubę — sło- 
wem kolonia to wzorowa i szcze- 

rze do swego obecnego duszpa- 
sterza przywiązana. 

Zaopatrzywszy na drogę żołą- 
dek, pożegnałem ks. O. i wyru- 
szyłem po dwudniowym tam pc- 
bycie do 

Glassport. 
Zastałem tu mego dawnego 

znajomego, byłego ucznia kole- 

gium św. Stanisława K. z Chica- 

go, Wiel. ks. Garstkę, jr. 
Przemoczony do nitki i zębami 

dzwoniący od zimna spieszę na 

plebanię. Dzwonią! Wkrótce o- 

tworzyły się drzwi a w nich sta- 

je sam ks. proboszcz. 
— Pan Kowalski! — zawołał 

gospodarz radośnie. 
— Tak, ten sam. Spadł z desz- 

czu pod rynnę. (W tej chwili la- 

ła się bowiem na mnie woda z 

zepsutej rynny na dachu wystaw- 
ki). 

Po krótkiem a serdecznem po- 
witaniu dostałem się do ciepłego 
pokoju. Gościnny proboszcz do- 

rzuca węgli do komina, stawia na 

stół flaszkę z orzeźwiając,cmi 
kroplajni, które my, zwyczajem 
polskim, wyjechaliśmy z pęka- 
tych kieliszków. 

Kolonia polska liczy tu ioo fa- 

milij i dopiero teraz zabrała się 
do budowy nowego i własnego 
kościoła,bo dotychczas korzystać 
musieli z gościnności Słowaków. 
Szkoła polska jest; uczęszcza do 

niej 105 dzieci. Pracy jest tu do- 

syć, zarobki nie złe, więc jest na- 

dzieja, że wnet pod własnym da- 

•c.hem Pana Boga chwalić będą. 
W mieście niema ani jednego 
polskiego "hotelu". 

Wysuszywszy sobie zmoczone 

rzeczy a zwilżywszy należycie 
gardło, wyruszyłem w towarzy- 
stwie iks. G. do 

McKeesport. 
I tu Polacy posiadają piękny 

kościół, szkołę i plebanię. Wici. 
ks. J. Górzyński, obecny pro- 
boszcz, nie b\:ł-^hwilowo w do- 

mu. Nie miałem też sposobności 
dowiedzieć się o bliższych sto- 

sunkach tej parafii, lecz mówiono 

mi, że panuje tam zgoda i że Po- 

lacy powoli ale stale się dorabia- 

ją 
Szkołę utrzymują Siostry 

Braddock. 

Miasto to niczem się nie odzna- 

cza, ani nie różni od innych gór- 
niczych i fabrycznych. Jest tu 

kilka druciarni, w których dużo 

pracuje Polaków i dobrze zara- 

biają, bo od $15.00 do $20.00 i 

więcej tygodniowo, lecz niestety, 
•ęi właściwie, którzy najwięcej za- 

rabiają najmniej mają. Wyjąwszy 
ojców rodzin, spełniających su- 

miennie swoje obowiązki wzglę- 
dem swych najbliższych, mło- 

dzież, nie podlegająca żadnej kon- 

troli i nie znająca żadnych innych 
obowiązków prócz odnoszących 
się do jej żołądków, trwoni zapra- 
cowane pieniądze i nie zna trosk 
0 jutro. 

Do parafii tej należy 300 rodzin, 

jest też tu i szkoła polska, w któ- 

rej uczą dwie świeckie nauczy- 
cielki około 150 dzieci. Dużo pol- 
skich dzieci, przeważnie takich, 
którym Pan Bóg dał bardzo pa- 

tryotycznych rodziców, uczęszcza 
do szkoły publicznej. 

Po spaleniu się kościoła stare- 

go, wystawiono ładny murowany 
' 

kościół o dwóch wysokich wie- 

żach. 
W mieście jest jeden polski "ho- 

tel" i jeden hurtowny skład szna- 

psa. Właściciel ostatniego jest 
człowiekiem prawego charakteru 
1 cieszy się ogólnym szacunkiem 
i poważaniem wśród Polonii. Pra- 
wie wszyscy posiadają tu własne 
schludne domki i stoją materyal- 
nie dobrze, o czem zresztą 
świadczy ich nowy kościół, na 

który ofiar nie skąpili. 
Opuściwszy Braddock, udałem 

się do 
Latrobe. 

Pasterzuje tu Wny ks, B. Paw- 
łowski, były proboszcz w Joliet. 
Ludek widać tu pobożny, zwła- 
szcza kobiety, bo podczas "sta- 

cyi" zapełniły kościół. Wny ks. 
P. jest tu niedawno, a już wysta- 
wił dla siebie piękny plebanię, 
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Gaz jest idealnym opałom do Gotowania—Smarżenia— Pieczenia. A jeżeli chcecie dobry Gazowy Piec do Goto- 
wania po nizklej cenio, idźcie do Kompanii Gazowej. Możecie wiedzieć że dobry JEST; ona baczy na to. 

Każdy rodzaj i deseń—zwyczajne lub ozdobione—tak jak—wy sobie życzycie. Przedział do Pieczenia u Góry—na 
Stronie, i wszystkich innych fasonów—zróbcie wybór, 

Można kupić Piec Gazowy na Łatwe Miesięczne Wypłaty jeżeli jest dogodniejszem. 
Przyjdźcie do Głównego OHsu lub jakiejkolwiek Filii i zróbcie wasz wybór dzisiaj. Dostawimy i przyłączymy go 
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517 West Madison Street 
Telefon Mouroe 11)9 

15Sł.) Ofcden Arcnno 
Telefon Canal 11S7 

Fil IAI.NH OFISA KOMPANII 
Enst Ravenswood 1'ark 
Telefon Sheridan 862 

BR8 Vost Slxty-third Street 
Telefon Wentworth 417 

255 Wuo Island Arenuo 
Telefon Canal 1491 

548 Lincoln Arenne 
Tolefon Noith 1430 

11107 Michigan Aramie 
Telefon Pullman 131 

1017 Milwnokce Arenafl 
Telefon Monroe 1341 

U4SI Arcber iYcnno uaio tomiaiTiim jłtouu« 

Tel.-fnn Tards 452 Telefon 8outh Chicago C6 

THE PECPLES GAS LIGHT & COKE CO., 

wygodną szkołę dla go dzieci, 
które uczy świecka nauczycielka 
i zakupił piękny grunt pod nowy 

kościół, który zacznie budować, 
gdy uda się parafii sprzedać de- 

brze kościół stary, wprawdzie mu- 

rowany, ale na 150 familii już za 

mały. 
Przeszedłszy wieczorem naj- 

więcej odwiedzane przez Polaków 

"hotele", zauważyłem w nicii 

dużo młodzieży polskiej przy 
"barach". I tu nie brak "samców" 
którzy, zaspokoiwszy potrzeby 
żołądka, nie troszczą się o nic 

więcej. Nie wiem, czy wiedzą oni 
o istnieniu polskiej parafii w La- 

trobe. Starsi, pożenieni, praktycz- 
ni katolicy, żyją porządnie, a 

choć dużo nie zarabiają w kopal- 
niach, zawsze jeszcze z tego tyle 
odkładają, że starczy im na zaku- 

pienie loty i domku. 

Podziękowawszy ks. probosz- 
czowi za gościnne przyjęcie jakiego 
w domu jego doznałem, wyruszy- 
łem w dalszą drogę. Konieczność 
wymagała złożyć wizytę Wnemu 
ks. Orzechowskiemu w 

Everson. 

Przybyłem tu w czasie misyj- 
nym — lecz zapóźno, abym dla 

naszego interesu mógł z tej du- 
chownej biesiady skorzystać mat e- 

ryalnie. Co za egoizm! Nie praw- 
da? Ale taka to już natura ludz- 

ko, że z wszystkiego chciałaby o- 

siągnąć korzyści, to też i na mój 
egoizm zechcą Erersonianie być 
wyrozumiali. Zaledwie ulokowa- 
łem się w polskim "hotelu" pana 
Pisuli, wyszedłem w odwiedziny 
do ks. proboszcza, Chicagowiani- 
na, znanego dobrze, na Jadwigo- 
wie. Przyjął mnie grzecznie i u- 

cieszył się z odwiedzin gościa z 

tej samej siedziby, w której on 

sam swoje młode przepędził la- 
ta. Jak wyżej wspomniałem, tra- 

fiłem na misyę, którą rozpocząć 
mieli O. O. Jezuici. Lud groma- 
dnie cisnął się na plebanią po kar- 
tki do spowiedzi św. 

Do parafii należy 200 fomilij i 

tyle dzieci chodzi też do szkoły. 
Kościół tu ładny, stoi na górze, 
a lud, jak wszędzie, zarabia na 

chleb w kopalniach przy wypala- 
niu koksu i we fabrykach. Prawie 
wszyscy posiadają własne domki, 
a jest między nimi dużo takich, 
którzy dorobili się ładnych ma- 

jątków. Jak wszędzie, tak i tu- 

tejsza) kolonia posiada pewien 
procent samotnych nienależących 
do parafii i takich "jjatr^otów". 

którym się zdaje, że dla zbawie- 
nia Polski i podniesienia chwa- 

ły Bożej oni jedynie stworzeni, 
lecz jak mi mówiono, ani parafia 
ani prawdziwy patryotyzm na 

tern nie tracą, bo większość kie- 

ruje się rozsądkiem i wiecznie 

przechowuje tradycye przodków 
swoich. Starsi wzywają w poto- 
cznej rozmowie języka polskiego, 
młodzież zaś posługuje się an- 

gielszczyzną, nie czyta polskich 
pism i "blaumontaguje". Wiel. ks. 
Orzechowski cieszy się ogólnym 
szacunkiem i poważaniem tak 

wśród swoich jak i cudzoziemców, 
a zaprowadziwsiy po przejścio- 
wej burzy ład, zażywa błogiego 
spokoju. 

Miasto Everson połączone jest 
mostem ze Scottdale, gdzie tak- 

że mieszkają Polacy, lecz należą 
oni do parafii w Everson. 

Niedaleko od tej kolonii, jest 
inna, dość liczna i to 

| New Haven. 

Założenie parafii tutejszej połą- 
czone było z wielu trudnościami, 
a utrzymanie jej i -dziś jeszcze 
sprawia proboszczowi nie mało 
trudności. Jest tu bowiem około 
160 rodzin, lecz liczba ta często 
się zmienia wskutek przenosze- 
nia się z miejsca na miejsce z ni- 

czego niezadowolonych Polaków. 

Obecny proboszcz, Wny ks. M. 

Krupiński, były profesor przy 
szkole normalnej św. Józefa, u- 

porządkował anormalne stosunki 

i założył dla 60 familij misyą w 

Uniontown i sam jej dogląda. 
Gdyby n. p. do tej parafii przy- 

stąpili samotni i ci, którzy dla wy- 

gody pozostawili żony w kraju, 
parafia ta liczyłaby 1180 dusz, bo 

jest 1000 samotnych, lecz tym 
ostatnim na temnie zależy, czy w 

mieście budują bożnicę, meczet, 
lub kościół katolicki. Do żadne- 

go kościoła nie chodzą, a ksiądz 
do tego nakłonić ich nie może, 
bo z napomnień jego nic sobie 
nie robią.- Do Sakramentów św. 
ci też nie przystępują, a jeżeli 
ten lub ów zmienia stan swój, 
to udaje się o pomoc do Niemców 
lub ajryszów, której ci Polakom 

nigdy nie odmawiają. 
Robotnicy posiadający własne 

domki, żony i dzieci, wiernie sto- 

ją przy kościele i ponoszą wszel- 
kie ciężary, samotni wiedzą tylko 
gdzie jest najlepsze piwo, które 
w soboty i niedziele z małych są- 
deczków w "boardingf housach" 
smaczne zapijają. il 

Prawie wszyscy Polacy pracu- 
ją przy wypalaniu koksu tu i w 

Connieilsyille. W okolicy 
ostatniego miasteczko znaj- 
dują się największe na świecie 
koksarnie, które wieczorem uro- 

czy przedstawiają widok. Trzy 
rzędy pieców, stopniowo u pod- 
nóża gór położonych i takowe o- 

kalających, wyrzucają bezustan- 

nie małymi otworami ogień. Zdaje 
się, że człowiek ma przed sobą 
olbrzymie korony, wysadzane 
trzema rzędami brylantów. Pła- 

ce tu są dobre. Kto nie hula, lecz 

pilnie pracuje, ten wnet może się 
dorobić, lecz niestety, po każdej 
wypłacte stoi dużo pieców bez 

panów, bo im po niedzieli tak 

głowy ociężały, że ich z domu 

wynieść nie mogli. Obok Polaków 

pracują Węgrzy,, również mx 

kołnierz nie wylewający, więc 
zdarza się często, że przez nich 

wywołane burdy kładą na karb 
Polakom. Pilny robotnik zarabia 

do $3.50 dziennie, ale nie wszys- 
cy umieją z owoców tej pracy na- 

leżycie korzystać. Gazet i książek 
nie czytają wcale, z wyjątkiem 
tych, którzy należą do Zjednocze- 
nia lub jakiej innej organizacyi, 
która własny posiada organ lub 

tych, którzy czują potrzebę czy- 
tania, ale tych ostatnich jest 
mało. 

(C. d. n.) 

Używajcie 
a 

METAL 
POLISH 

do czyszczenia niklowych części 
waszego pieca l uchronienia po od 
rdzy. Butelka kosztuję tylko 5c. 
Na sprzedaż we wszystkich gro- 
serniuch i składach żelaztwa. 

AYLING BROS. chicago.' 

FOTOGRAFIE! 
Polski zakład daje I 
najlepszą gwaran- I 
cyą dobrepo 1 J 
trwałego wykoń-1 

czenia prac artystycznie do ma li tai 

pralctyki w tym interesie. Najnowszy 
styl we wszelkich wyborach teraz za- 

stoso v any. Dwie obszerne galerye w 

jednym domu z dostatnią obsługą od- 
różniają na?z Interes od wszystkich in- 

nych zakładów, prędkiem fotogrufowa- 
niem w natłoku dni świątecznych i we- 
splnuch. Ceny I 
dodatki są te sa- 

me co w innych 
małych zakła- 
dach. 

NIKLAS & GO., 
589 Milwaukee At. 

DZIENNIK CHICA30SKI 
stale wschodzi o 8-miu stronicach. I 

Nickej-Raie 
I^lWJoA.CfjtaiJOjaŁSSlUL 

Źłdnrok 
wjgórow* 
nrch cm 
ni pocią- 
gach. 

Trzy Elc^press — Pocląsrl na Wschód, w Vnt<\y 
d/leń roku 1'ullmanowskle Wa^oujr SynUloo 
przy wszystkich pociągach. W«gony dlaTittue- 
Kontynentalnych Turynów opuszczają CLtci?o 
trzy my w tygodniu: w« wtorki 1 soboty o 2:30 
po południu; w środy o 10:36 c, rana. Z Chi- 
cago do Boatonu bec przesiadania. Nowoc/t. 
soe Wagony Jadalne w których daje tlą obiad/ 
podług łanu osobowo—klubowego. * eeuami < d 
8ic do $1.00; jakotei obsługę a la carte. lJezpo- 
średnia komunlkacra do Fort Wayne, FindUy, 
Clerolund, Xri«, ijuffjlo, Roch«»t«r, Syracnsf. 
Binghimton, Scranton, New Tora, Boston 1 
wszelkich miejscowości wtchodnlcb. Raty raw« 
»ze najniższe. Murzyni—portyoray w na formach 
kii obsłudze wszystkich pullman — nasaterów. 
Jeżeli zamierzacie udać siq na Wiohód, «głoś.i» 
si) > o nujbli^srefo Ag»nta Biletowego, lab pisz- 
cie do JOUN T. CALAHAN', UenłI Agent. 

118 Adams ŁJt., Chicago Iii. 

Stan. S. Walkowiak, Adwokat. 
Ofis: 80S Atwood Bldg., róg Clark i Madison. 

Mlesckanie: 861 I. Carpentcr nl. 
Telefon w ofisie Telefon w domu 

Main 1650. Mource 1144. 

Praktykuje we wseystklch sadach. Ofiaruje 
■we usługi w sprawach o odszkodowanie prze- 
ciw kompaniom. 

J.F. ŚMIETANKA, 
Adwokat, 

połączony z Daj- 
lepszemi piłami 
amerykańskimi. 

120 E. Rnndolph St. »to Piętro, 
Telefon Mnln 3670. 

Wieczorem: 8206 Commercial Ave- 
Telefon South Cbicago.l4S albo fc05S. 

K. B. CZARNECKI, 
ADWOKAT 

Pokoje 1210—12—14, Schiller Buildlnf, 
10!) Randolph StM Chicago. 

} Central 6341. 
Telefony: j Aut0maticGm 
Mieazkanie: 600 ». ASHLA5D ATK. 

Teodor Stenslamd, 
ADWOKAT dla 

Milwaukee Avenue State Bank 
udziela porady od podziny 0 do 4 po poludnin 
(w Poniedziałki ał. do S wipc/orezn) we wszel- 
kich sprawach sądowych, a zwłaszcza o od- 
szkodowanie przeciw kompaniom. Takżo 
sprawdza i zatwierdza teetamenta, i zawiera 
tranzakcye realnościowo. 

OF1S W BANKU, 
rdg Milwankee are. i Carpentcr nl. 

N. L. PIOTROWSKI 
ADWOKAT, 

Ashland Błock ^OT.SitfSu.. 
NAD. DANKIEM POKÓJ «T. 

—— Telefon Ceatral 108. 

Mieszkanie. 74« DICKSON U MCA. 

F. W. Koraleski, 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach. 
Atwood Bldg. 

Clnrk i Madison ul. 
Pokoje 001-003. 

Telefon Małn 3058. 

Mieszkanie: 

730 Milwaukee Ar« 
Tel. Ilalsted 1818. 

Firmc iałcUona 10 roku 107$. 

Aug. Burlte. 
Pokrywaoz Dachu. 

Obtjny dach darmo i powił Ua koartowaA 
dite reperaoya. Mittryiłj aa daoh. 

i tkład; )#0-104 W. flipariar SU, 
bllafcoHaliuA, Chlaft 


